Onderzoekers uit groep 6 aan de slag voor Omnisport
Blikopener-project basisschool De Schakel in Apeldoorn
18-05-2021 De afgelopen maanden werkten twee groepen 6 van
basisschool De Schakel in Apeldoorn aan een uitdagende opdracht voor
topsportcentrum Omnisport. Begin maart schreven we een blog over
de opdracht voor de leerlingen en de invulling van het project. Nu
blikken we met jullie terug, na een prachtige eindpresentatie door de
leerlingen op 22 april. De leerlingen ontwikkelden ideeën om het
sportcafé van Omnisport aantrekkelijker te maken voor kinderen. Ze
kregen hulp van leerkrachten Marieke, Femke en Martijn, maar ook van
verschillende gastdocenten. Wat een mooie samenwerking tussen
verschillende professionals binnen en buiten de school!
“Ik heb alles uitbesteed, en ga nu gewoon lekker genieten!”, zegt Juf Femke als de presentatie
start. Soepel nemen twee leerlingen het over. Ze lopen naar de onderzoeksmuur, en nemen
opdrachtgever Naomi Bugter, sales manager bij Omnisport, mee in alle stappen van hun project.
Naomi is vanwege corona-maatregelen via Teams aanwezig. Een mooie oplossing. Maar liefst 10
groepjes leerlingen van Femke en Marieke presenteren hun eindwerk achter marktkraampjes en
blikken terug op hun aanpak en bijvoorbeeld de samenwerking in hun groepje. Twee leerlingen
filmen alle presentaties. (De leerkrachten maakten later een compilatie van de beelden zodat
Naomi en de ouders alles nog rustig terug kunnen kijken.) In de middag volgen eindpresentaties
van de groep van Martijn. Zijn leerlingen hebben allemaal geleerd een PowerPoint te maken, en
gebruiken die als start om daarna uitleg te geven bij hun maquettes en plattegronden. In de
presentaties komen mooie overgangen en geluidseffecten voor, en is zelfs de video van de
opdrachtgever opgenomen.

De leerlingen gingen zorgvuldig te werk. Ze leerden over kleuren en kleurencirkels, over
plattegronden, maakten moodboards, zochten er boeken bij, verdiepten zich in de functie van het
sportcafé en in de bezoekers en legden hun ideeën voor ontwerpen via een enquête aan andere
leerlingen voor. Ze kregen ter ondersteuning een gastles van een interieurontwerper, een
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kunstenaar en een ontwerper van speeltoestellen van Monkey Town. Deze ontwerper heeft zelfs
een ontwerp van een leerling in 3D uitgewerkt, als advies voor Omnisport!
Doordat de leerlingen echt als een onderzoeker aan de slag zijn gegaan, was de variatie in
oplossingen en ontwerpen heel groot! Zo waren er voorstellen voor een glow in the dark glijbaan,
een dansmat, een boomhut, een filmzaal, een speciale kinderbar, een opblaasbare (en
verhuisbare) ballenbak, een game-ruimte, een spiraalglijbaan, een speelhuisje, een trampoline,
zitzakken en een powertoren waar je in kunt klimmen. En er waren groepjes die zelfs een advies
hadden over de aankleding van het plafond, en met het voorstel kwamen voor vloerverwarming
zodat de wachtende ouders het niet koud zouden hebben. Opdrachtgever Naomi Bugter was
onder de indruk: “Wat een hoop ideeën heb ik gezien, en wat hebben jullie er ontzettend goed
over nagedacht! Heel veel dank!” Naomi ontvangt van de school nog foto’s van alle ontwerpen.
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